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Til mødet var mødt:
• Steffen Jørgensen
• Rasmus Bjerrum
• Dennis Sødal Christensen
• Steven Gjelstrup Poulsen
• Josefine Lund Ludvigsen

• Jens, Klement, Frederik (gæster)

Valg af dirigent:
Steven blev valgt som dirigent.

Økonomi:
Vi har 1.337 kr stående på kontoen.
Vi har ikke fået de 8.000 kr endnu, som vi fik i støtte af kommunen til vores tur til Krigslive 8.

Fremskridt siden sidst:
Vi er nu 13 medlemmer.
Vi har købt en vogn, som dog mangler at blive behandlet.
Vi har været til Krigslive 8 og i den forbindelse holdt nogle workshops, begge dele med succes.
Rasmus og Jens skulle holde et arrangement i stedet for den GamersWeekend, der blev flyttet. 
Arrangementet blev desværre aflyst pga for få tilmeldte.
Steven har ændret det, han skulle ændre i vedtægterne.
Steven har skrevet rundt til gamle medlemmer, for at høre om de stadig har interesse for at blive 
medlemmer.
Steven har ikke indsendt børneattester endnu.

Khypris:
Vi har holdt første møde.
Vi er 15, der skal af sted.
Vi holder møde igen d. 3. juni 2012.
Høng-crewet giver 150 kr pr person til transport.

Eventuelt:
Vi vil købe for 1.000 kr blød hør til f.eks. undertrøjer.
Vi vil købe ti spiseskåle, en dyb skål og et dejfad hos en keramiker. Vi har sat 2.000 kr af til dette.
Vi skal have købt en stor, ordentlig vanddunk med tud.
Steven har lavet et dokument med ting, man skal huske, når man laver et arrangement. Han 
foreslog, at man som arrangør i Høng-Crewet skal udfylde dette, inden man holder et arrangement. 
Steven sender dokumentet til resten af bestyrelsen, så vi kan læse det igennem.
Vi holder et HønCrewCon i oktober.
Vi holder GamersWeekend18 d. 24.-26. august 2012.

Juniorkampagne:
Steven fortalte om de foreløbige planer for juniorkampagnen.

Vi holder et introarrangement d. 21. juli 2012 på Høng bibliotek
Derefter vil der være tre spilgange af tre timer hver i Høng skov:
18. august 2012
22. september 2012
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20. oktober 2012

Steven laver en hjemme med informationer om kampagnen.

Teamledere:
Orker - Jens
Elvere - Mikkel O.
Mennesker - Rasmus
Undeads - Dennis

Steven kontakter Høng bibliotek og dem, der står for Høng skov.
Dennis søger økonomisk støtte hos kommunen og hos Bifrost.

Næste møde:
Næste møde er d. 25. august 2012 kl 13.00 (medmindre der kommer et Khyprismøde før, hvor 
bestyrelses er samlet)
Inden næste møde:

• Steven har bestilt hør.
• Josefine har kontaktet keramiker.
• Steven har indhentet børneattester.
• Thorbjørn har meldt sig ind i foreningen.
• Mikkel A har meldt sig ind i foreningen.
• Vi har købt en ordentlig vanddunk.
• Steven har sendt sit ”arrangement-dokument” til bestyrelsen.
• Steven har kontaktet Høng bibliotek og Høng skov og lavet hjemmeside til kampagnen.
• Steven har spurgt, om vi kan låne lokaler til GamersWeekend18.


